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ِحيمِ  ْحَمـِٰن الرَّ ـِه الرَّ  بِْسِم اللَّ

 

العبد يف طؿؾه اإلخالص لؾؿعبود والؿتابعة  أن يحؼق واب إطؿال الصالحةثمضاطػة من أهم أسباب 

من إطؿال الؿشروطة، وقصد العبد به رضى ربه وثوابه،  ؛ فالعؿل إذا كانَصؾَّى اهلُل َطؾِقِه َوَسؾَّمَ  لؾرسول

وحؼق هذا الؼصد بلن يجعؾه هو الداطي له إلى العؿل، وهو الغاية لعؿؾه، بلن يؽون طؿؾه صادًرا طن 

، وأن يؽون الداطي له ٕجل أمر الشارع، وأن يؽون الؼصد مـه َصؾَّى اهلُل َطؾِقِه َوَسؾَّمَ  إيؿان باهلل ورسوله

إكََّؿا َيَتَؼبَُّل اهلُل مَِن ﴿طدة آيات وأحاديث، كؼوله تعالى: وجه اهلل ورضاه. كؿا ورد هذا الؿعـى يف 

َصؾَّى [، أي: الؿتؼقن اهلَل يف طؿؾفم بتحؼقق اإلخالص والؿتابعة، وكؿا يف قوله 72]الؿائدة: ﴾اْلُؿتَِّؼقنَ 

مَ  َما َلهُ  ُغِػرَ  َواْحتَِساًبا إِيَؿاًكا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ »: اهلُل َطؾِقِه َوَسؾَّمَ  [، وغقرها من متػق طؾقه] .«َذْكبِهِ  مِنْ  َتَؼدَّ

ص. والؼؾقل من العؿل مع اإلخالص الؽامل يرجح بالؽثقر الذي لم يصل إلى مرتبته يف قوة الـصو

اإلخالص، ولفذا كاكت إطؿال الظاهرة تتػاضل طـد اهلل بتػاضل ما يؼوم بالؼؾوب من اإليؿان 

واإلخالص، ويدخل يف إطؿال الصالحة التي تتػاضل بتػاضل اإلخالص ترك ما تشتفقه الـػوس من 

فوات الؿحرمة إذا َتَرَكفا خالًصا من قؾبه، ولم يؽن لرتكفا من الدواطي غقر اإلخالص، وقصة الش

 [ شاهد بذلك. حديث أصحاب الغار متػق طؾقهأصحاب الغار ]

ومن أسباب الؿضاطػة وهو أصل وأساس لؿا تؼدم: صحة العؼقدة، وقوة اإليؿان باهلل وصػاته، وقوة 

ؿحضة، وأهل العؾم الؽامل الؿػصل بلسؿاء إرادة العبد، ورغبته يف الخقر؛ فنن أهل السـة والجؿاطة ال

اهلل وصػاته، وقوة لؼاء اهلل، ُتَضاَطُف أطؿالفم مضاطػًة كبقرًة ٓ يحصل مثؾفا، وٓ قريب مـفا لؿن لم 

ـَّة إن قعدت هبم أطؿالفم "يشاركوهم يف هذا اإليؿان والعؼقدة. ولفذا كان السؾف يؼولون:  أهل السُّ

. ووجه آطتبار أن أهل السـة "ع إن كثرت أطؿالفم، قعدت هبم طؼائدهمقامت هبم طؼائدهم، وأهل البد

مفتدون، وأهل البدع ضالون. ومعؾوٌم الػرق بقن من يؿشي طؾى الصراط الؿستؼقم، وبقن َمن هو 

 . ًٓ ًٓ متلو  مـحرف طـه إلى صرق الجحقم، وغايته أن يؽون ضا



له وقٌع وأثٌر وَغـاء، ُعفا لإلسالم والؿسؾؿقن ومن أسباب مضاطػة العؿل: أن يؽون من إطؿال التي كػ

  .وكػع كبقر

وذلك كالجفاد يف سبقل اهلل: الجفاد البدين، والؿالي، والؼولي، ومجادلة الؿـحرفقن؛ كؿا ذكر اهلل كػؼة 

 الؿجاهدين ومضاطػتفا بسبعؿائة ضعف. 

كقته ٓ يوزكه طؿل من  ومن أطظم الجفاد: سؾوك صرق التعّؾم والتعؾقم؛ فنن آشتغال بذلك لؿن صحت

إطؿال، لؿا فقه من إحقاء العؾم والدين، وإرشاد الجاهؾقن، والدطوة إلى الخقر، والـفي طن الشر، 

 ًؿا سفل له به صريًؼا إلى الجـة.والخقر الؽثقر الذي ٓ يستغـي العباد طـه؛ فؿن سؾك صريًؼا يؾتؿس فقه طؾ

فا ؾؿسؾؿقن طؾى أمور ديـفم ودكقاهم التي يستؿر كػعومن ذلك الؿشاريع الخقرية التي فقفا إطاكة ل

َّٓ  َطَؿُؾهُ  اْكَؼَطعَ  اْلَعْبدُ  َماَت إَِذا : »َصؾَّى اهلُل َطؾِقِه َوَسؾَّمَ طـه  الصحقحويتسؾسل إحساهنا، كؿا ورد يف   مِنْ  إِ

 [. رواه مسؾم« ]بَِخْقرٍ  َلهُ  َيْدُطو َصالٍِح  َوَلدٍ  َأوْ  بِِه، ُيـَْتَػعُ  ِطْؾمٍ  َأوْ  َجاِرَيٍة، َصَدَقةٍ : َثاَلٍث 

فذا أيًضا يضاطف بحسب َمن ومن إطؿال الؿضاطػة: العؿل الذي إذا قام به العبد، شاركه فقه غقره، ف

شاركه، وَمن كان هو سبب ققام إخواكه الؿسؾؿقن بذلك العؿل؛ ففذا بال ريب يزيد أضعاًفا مضاطػة 

ل طؾى طؿٍل إذا طؿؾه العبد لم يشاركه فقه أحد، بل هو من إطؿال الؼاصرة طؾى طامؾفا، ولفذا فضَّ 

  الػؼفاء إطؿال الؿتعدية لؾغقر طؾى إطؿال الؼاصرة.

ومن إطؿال الؿضاطػة: إذا كان العؿل له وقع طظقم، وكػع كبقر، كؿا إذا كان فقه إكجاء من َمْفَؾؽة 

وإزالة ضرر الؿتضررين، وكشف الؽرب طن الؿؽروبقن. فؽم من طؿل من هذا الـوع يؽون أكرب سبب 

إجر طظقًؿا. وقصة  لـجاة العبد من العؼاب، وفوزه بجزيل الثواب، حتى البفائم إذا أزيل ما يضرها كان

الحديث التي سؼت الؽؾب الذي كاد يؿوت من العطش، فُغػر لفا َبْغُقفا، شاهدٌة بذلك ] الؿرأة البغي

 . [متػق طؾقه

طؾى  طريؼة، تارًكا لؾذكوب، غقر ُمِصرومن أسباب الؿضاطػة: أن يؽون العبد َحَسن اإلسالم، َحَسن ال

 َفُؽلُّ  إِْساَلَمهُ  َأَحُدُكمْ  َأْحَسنَ إَِذا  »الصحقح: شيء مـفا، فنن أطؿال هذا مضاطػة، كؿا ورد بذلك الحديث 

 [. متػق طؾقهالحديث ]...« ِضْعٍف  َسْبِعِؿاَئةِ  إَِلى َأْمَثالَِفا بَِعْشرِ  ُتْؽَتُب  َيْعَؿُؾَفا َحَسـَةٍ 



ومن أسباهبا: رفعة العامل طـد اهلل، ومؼامه العالي يف اإلسالم، فنن اهلل تعالى شؽور حؾقم، لفذا كان أجر 

ِه َوَرُسولِِه َوَتْعَؿْل َصالًِحا َومَ ﴿كساء الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم مضاطًػا. قال تعالى:  ن َيْؼـُْت مِـُؽنَّ لِؾَّ

َتْقنِ  م تؽون مضاطػة [، وكذلك العالم الرباين، وهو العالم العامل الؿعؾ  13]إحزاب: ﴾كُّْمتَِفا َأْجَرَها َمرَّ

ا يجب أطؿاله بحسب مؼامه طـد اهلل، كؿا أن أمثال همٓء إذا وقع مـفم الذكب، كان أطظم من غقرهم، لؿ

ز، ولؿا يجب طؾقفم من زيادة الشؽر هلل طؾى ما خصفم به من الـعم.   طؾقفم من زيادة التحرُّ

 ومن إسباب: الصدقُة من الؽسب الطقب، كؿا وردت بذلك الـصوص. 

ومـفا: شرُف الزمان، كرمضان وطشر ذي الحجة وكحوها، وشرف الؿؽان كالعبادة يف الؿساجد الثالثة، 

ات التي حث الشارع طؾى قصدها، كالصالة يف آخر الؾقل، وصقام إيام الػاضؾة والعبادة يف إوق

وكحوها، وهذا راجع إلى تحؼقق الؿتابعة لؾرسول الؿؽؿل صؾى اهلل طؾقه وسؾم، مع اإلخالص 

 ي لثواهبا طـد اهلل. لألطؿال الؿـؿ  

والؿعارضات الخارجقة؛ ومن أسباب الؿضاطػة: الؼقاُم بإطؿال الصالحة طـد الؿعارضات الـػسقة، 

فؽؾؿا كاكت الؿعارضات أقوى والدواطي لؾرتك أكثر؛ كان العؿل أكؿل، وأكثر مضاطػة، وأمثؾة هذا 

ا، ولؽن هذا ضابطفا.   كثقرة جدًّ

ومن أهم ما يضاطف فقه العؿل: آجتفاد يف تحؼقق مؼام اإلحسان والؿراقبة، وحضور الؼؾب يف العؿل، 

لقس لك من صالتك إٓ ما »ى؛ كان الثواب أكثر، ولفذا ورد يف الحديث: فؽؾؿا كاكت هذه إمور أقو

، فالصالة وكحوها وإن كاكت تجزئ إذا أتى بصورهتا [هو أثر طن ابن طباس رضي اهلل طـه]«طؼؾت مـفا

الظاهرة، وواجباهتا الظاهرة والباصـة، إٓ أن كؿال الؼبول، وكؿال الثواب، وزيادة الحسـات، ورفعة 

 . ان بحسب حضور الؼؾب يف العبادةالدرجات، وتؽػقر السقئات، وزيادة كور اإليؿ

ة قؾبه، ولفذا كان من أسباب مضاطػة العؿل حصوُل أثره الحسن يف كػع العبد، وزيادة إيؿاكه، ورقَّ 

وصؿلكقـته، وحصول الؿعاين الؿحؿودة لؾؼؾب من آثار العؿل؛ فنن إطؿال كؾؿا كؿؾت، كاكت آثارها 

 يف الؼؾوب أحسن أثار، وباهلل التوفقق. 

ن لطائف الؿضاطػة: أن إسرار العؿل قد يؽون سبًبا لؿضاطػة الثواب، فنن من السبعة الذين يظؾفم وم

َق  َرُجٌل »اهلل يف ضؾه:  ، ومـفم: [متػق طؾقه].«َيِؿقـُهُ  ُتـِْػُق  َما ِشَؿاُلهُ  َتْعَؾمَ  َٓ  َحتَّى َفَلْخَػاَها بَِصَدَقةٍ  َتَصدَّ



كؿا أن إطالهنا قد يؽون سبًبا لؾؿضاطػة كإطؿال  ]متػق طؾقه[،« َطْقـَاهُ  َفَػاَضْت  َخالًِقا اهللَ  َذَكرَ  َرُجٌل »

التي تحصل فقفا إسوة وآقتداء، وهذا مؿا يدخل يف الؼاطدة الؿشفورة: )قد يعرض لؾعؿل الؿػضول 

ره أفضل من غقره(. ومؿا هو كالؿتػق طؾقه بقن العؾؿاء الرباكققن أنَّ آتصاف يف كل من الؿصالح ما ُيصقُّ 

اهلل ٓ يؾحؼفا شيء من إطؿال، إوقات بؼوة اإلخالص هلل، ومحبة الخقر لؾؿسؾؿقن مع الؾََّفج بِذْكر 

فضقؾة وأجر وثواب، وغقرها من إطؿال تبع لفا؛ فلهل اإلخالص واإلحسان  وأهؾفا سابؼون لؽل  

كر هم السابؼون الؿؼربون يف جـات الـعقم.   والذ 

 


